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ABSTRAK 

     Penelitian ini dilakukan karena di latarbelakangi efektifitas lay up melalui papan pantul 

dan langsung ke dalam ring yang belum pernah di ketahui efektifitasnya. Penelitian di 

lakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas lay up melalui papan pantul dan langsung 

ke dalam ring pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA NEGERI 6 

KEDIRI. 

     Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan teknik penelitian adalah penelitian 

survey. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket 

di SMA NEGERI 6 KEDIRI yang berjumlah 37 siswa yang terdiri dari 27 siswa putra dan 10 

siswa putri yang di ambil menggunakan teknik purposive sampling, sehingga jumlah siswa 

putra adalah 24 dan siswa putri berjumlah 10. Instrumen yang di gunakan adalah tes lay up, 

yaitu lay up sebanyak 8 kali melalui papan pantul dan 8 kali lay up langsung ke dalam ring 

basket dari Imam Sodikun (1992:125). Analisis data di lakukan dengan menggunakan uji-t 

dengan signifikan 5%. 

     Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas lay up melalui papan pantul 

pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA NEGERI 6 KEDIRI, pada 

siswa putra di peroleh nilai rata-rata sebesar 6.0833. Sedangkan pada siswa putri di peroleh 

nilai rata-rata sebesar 5.1000. (2) Efektivitas lay up langsung ke dalam ring pada siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA NEGERI 6 KEDIRI, pada siswa putra di 

peroleh nilai rata-rata sebesar 5.5000. Sedangkan pada siswa putri di peroleh nilai rata-rata 

sebesar 4.2000. (3) Perbandingan antara lay up melalui papan pantul - lay up langsung di 

peroleh nilai thitung sebesar = 2,119 >ttabel = 2,013 dengan nilai sig. (2-taield) sebesar = 0,040< 

0,05 (taraf signifikan 5%) maka H0 ditolak atau Ha diterima. Berarti ada perbandingan antara 

lay up melalui papan pantul - lay up langsung. Sedangkan pada siswa putri bahwa pada df 18 

(taraf signifikan 5%) diperoleh nilai ttabel sebesar = 2,101. Perbandingan antara lay up melalui 

papan pantul - lay up langsung di peroleh nilai thitung sebesar = 2,415 >ttabel = 2,101 dengan 

nilai sig. (2-taield) sebesar = 0,027< 0,05 (taraf signifikan 5%) maka H0 ditolak atau Ha 

diterima. Berarti ada perbandingan antara lay up melalui papan pantul - lay up langsung. 

 

Kata kunci: Efektivitas Lay up di SMA Negeri 6 Kediri  

 

 

 

 

 
 

mailto:alimsetiono18@gmail.com


I. LATAR BELAKANG 

Teknik dasar permainan bola 

basket, penguasaan terhadap teknik 

menembak mempunyai peranan yang 

paling penting dalam permainan bola 

basket, sebab tembakan merupakan 

kunci utama dan sasaran akhir yang 

dapat menentukan keberhasilan dalam 

permainan bola basket. 

Menurut Pitdin Ahmadi (2014:1)  

olahraga adalah bagian dari akti-

vitas sehari-hari manusia yang 

berguna membentuk jasmani dan 

rohani yang sehat. Sampai saat 

ini olahraga telah memberikan 

kontribusi positif dan nyata bagi 

peningkatan kesehatan masyara-

kat. Selain itu olahraga juga ber-

peran dalam peningkatan ke-

mampuan bangsa dalam melak-

sanakan sistem pengembangan 

yang berkelanjutan. 

 

Jadi olahraga sangat berguna 

bagi jasmani dan rohani dengan con-

toh untuk jasmani adalah kondisi fisik 

yang baik.  Olahraga merupakan kegi-

atan fisik yang mengandung sifat 

permainan juga perjuangan melawan 

diri sendiri atau musuh. Kegiatan 

olahraga sarat akan unsur persaingan 

dimana dalam pertandingan olahraga 

pasti menghasilkan pemenang maka 

wajib didasari dengan jiwa sportif da-

lam melakukannya. 

Menurut Martha Dinata (2008: 

16) perkembangan bola baset di Indo-

nesia  mengalami perkembangan pada 

tahun 1930, yaitu dengan terbentuknya 

perkumpulan bola basket di kota-kota 

besar seperti Medan, Jakarta, Ban-

dung, Semarang, Yogyakarta, dan Su-

rabaya. 

Menurut Nidhom Khoeron 

(2017:1) bola basket adalah sebuah ca-

bang olahraga yang di mana bola men-

jadi media utama dalam perjalanan se-

buah permainan. Olahraga ini dilaku-

kan oleh dua tim, dan setiap tim terdiri 

dari lima pemain. Cara bermain per-

mainan ini adalah dengan memasuk-

kan bola ke dalam sebuah keranjang, 

dan mengumpulkan poin sebanyak 

mungkin agar keluar menjadi peme-

nang. 

Menurut Vic Amber. (2011: 10) 

dalam olahraga basket ini, seperti kita 

lihat, anak-anak dapat belajar lari, 

melompat, menangkap, mengoperkan, 

dan memasukkan bola ke dalam ke-

ranjang. 

Tidak hanya teknik menembak 

yang memiliki peranan yang paling 

penting seperti teknik  menggiring dan 

teknik mengumpan juga memiliki pe-

ran yang penting karena teknik meng-

giring dan teknik menembak yang 

baik akan lebih cepat mendapatkan 

poin dan memperoleh kemenangan. 

Memasukkan bola ke dalam ring 

dapat dilakukan menembak sambil 

melayang atau biasa di sebut lay up. 

Menurut Vic Amber (2007:36) 

tembakan ini adalah tembakan yang 
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paling aman dan paling efektif. Pe-

main pemain muda sering kali kehi-

langan  kesempatan bagus ini karena 

mereka tidak mampu melokasi  letak 

jala yang tepat dengan matanya. 

Jadi lay up adalah salah satu 

teknik memasukkan bola ke dalam 

ring dalam permainan bola basket. 

Teknik ini adalah salah satu cara ter-

mudah untuk mendapatkan poin.  

Menurut Oliver (2007:14) lay up 

shoot bisa di lakukan dengan atau 

tanpa bantuan papan. Namun, ketika 

seorang pemain mendekati ring basket 

dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, 

penggunaan penggunaan papan akan 

meningkatkan kemungkinan berhasil-

nya tembakan. Sedangkan menurut 

silvi Lutfi Ary Noor Chasanah (2017: 

26) lay up satu tangan adalah salah 

satu jenis shoot yang paling penting 

dikuasai oleh pemain bola basket. 

Menurut Agus Salim (2007:104) 

teknik dasar lay up adalah a) berlari 

kearah ring basket. b) melompat ke 

atas dan mengarahkan bola ke ring 

basket. c) menggapai ke atas untuk 

menembak dan mecetak angka atau 

skor. 

Peneliti mengambil penelitian 

tentang lay up  karena ketika melak-

sanakan tugas PPL (Praktik Pengala-

man Lapangan) 2 di SMA  Negeri 6 

Kediri pada materi ajar bola besar 

yaitu bola basket. Materi yang disam-

paikan ketika proses belajar mengajar 

berlangsung adalah variasi ketrampil-

an gerak dalam permainan bola basket 

seperti melempar, menggiring dan 

menembak. 

Dari pengamatan peneliti ketika 

pengambilan nilai bola basket meng-

gunakan lay up terdapat perbedaan ha-

sil poin yang di peroleh ketika bola 

masuk ke dalam ring melalui papan 

pantul dan memasukkan bola langsung 

ke dalam ring tanpa melalui papan 

pantul. 

Peneliti berikutnya melakukan 

survey ekstrakurikuler bola basket 

yang ada di SMA Negeri 6 Kediri dan 

melakukan tes untuk satu pemain laki-

laki dan satu pemain perempuan. Dari 

hasil tersebut pemain laki-laki dari lay 

up melalui papan pantul mendapatkan 

poin 8 dan langsung ke dalam ring 

dengan poin 7 selajutnya adalah pema-

in perempuan dengan lay up melalui 

papan pantul 6 poin dan lay up lang-

sung ke ring dengan poin 7. Peneliti 

mengambil tempat penelitian di eks-

trakurikuler bola basket SMA Negeri 

6 Kediri karena bola basket di sekolah 

tersebut adalah salah satu tim bola 

basket yang memiliki pemain-pemain 

yang tidak kalah dari sekolah-sekolah 
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lain dan sering mendapatkan juara dari 

beberapa kejuaraan bola basket salah 

satunya adalah dari tim bola basket 

dari SMA NEGERI 6 KEDIRI adalah 

salah satu tim yang sering mendapat-

kan juara di antaranya adalah Rektor 

Cup UN PGRI Kediri dengan juara 4 

untuk tim putra dan IM3 Amazing 

dengan juara 2 untuk tim putra. 

Hal ini di perkuat dari Nidhom 

Khoeron (2017: 48) yang menyatakan 

bahwa melakukan lay up dengan cara 

memantulkan bola ke arah papan 

pantul atau bisa juga dengan mema-

sukkan bola ke dalam keranjang lang-

sung. 

Berdasarkan uraian tersebut di 

atas, maka penulis penelitian ini 

mengambil judul “Efektivitas lay up 

melalui papan pantul dan langsung ke 

dalam ring pada siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket di SMA 

Negeri 6 Kediri Tahun 2017/2018”. 

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif.  

Menurut Toto Syatori Nasehudin 

dan Nanang Gozali (2015: 68) metode 

penelitian kuantitatif adalah cara untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan atau 

memecahkan masalah yang di hadapi 

dan di lakukan secara hati-hati dan 

sistematis, dan data yang di kumpul-

kan berupa rangkaian atau kumpulan 

angka-angka. 

Dalam penelitian ini mengguna-

kan teknik (ragam) penelitian survey 

tentang efektivitas antara lay up mela-

lui papan pantul dan lay up langsung 

ke dalam ring pada siswa yang mengi-

kuti ekstrakurikuler bola. Penelitian 

dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kediri 

yang beralamat di Jalan Ngasinan 

Nomor 52, Kelurahan Rejomulyo, 

Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri 

dan kode pos 64129. Sedangkan 

Waktu untuk penelitian ini dilaksa-

nakan pada hari senin tanggal 1 Mei 

2018 saat ekstrakurikuler berlangsung 

pada pukul 16:00. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan siswa dan siswi  

yang mengikuti ekstrakurikuler bola 

basket di SMA Negeri 6 Kediri deng-

an jumlah 38 siswa dan siswi yang 

terbagi menjadi 27 laki-laki dan 11 

perempuan. Dalam penelitian ini pene-

liti menggunakan teknik purposif sam-

pling untuk menentukan sampelnya.  

Menurut Dhedhy Yuliawan Dan 

Rendhitya Prima Putra (2017:8-10) 

purposive sampling adalah suatu tek-

nik penentuan sampel dengan pertim-

bangan tertentu atau seleksi khusus. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN  

Hasil Penelitian  

1. Hasil rata-rata dari hasil tes lay up 

melalui papan pantul pada siswa 

putra dan putri yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket di SMA 

Negeri 6 Kediri dengan rata-rata 

6.0833 dan 5.1000. 

2. Hasil Rata-rata hasil tes lay up 

langsung ke dalam ring pada siswa 

putra dan putri yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket di SMA 

NEGERI 6 KEDIRI dengan rata-

rata 5.5000 dan 4.2000. 

3. Perbandingan pada siswa putra 

antara lay up melalui papan pantul - 

lay up langsung di peroleh nilai 

thitung sebesar = 2,119 >ttabel = 2,013 

dengan nilai sig. (2-taield) sebesar 

= 0,040< 0,05 (taraf signifikan 5%) 

maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

Sedangkan perbandingan pada sis-

wa putri antara lay up melalui pa-

pan pantul-lay up langsung dipero-

leh nilai thitung sebesar = 2,415 > 

ttabel = 2,101 dengan nilai sig. (2-

taield) sebesar = 0,027 < 0,05 (taraf 

signifikan 5%) maka H0 ditolak 

atau Ha diterima. Berarti ada per-

bandingan antara lay up melalui 

papan pantul-lay up langsung. 

Kesimpulan  

1. Lay up melalui papan pantul lebih 

efektif dari pada lay up langsung ke 

dalam ring pada siswa putra dan 

putri yang mengikuti ekstrakuriku-

ler bola basket di SMA Negeri 6 

Kediri. Hal ini terbukti dari dari 

hasil tes lay up melalui papan 

pantul pada siswa putra dan putri 

yang mengikuti ekstrakurikuler 

bola basket di SMA Negeri 6 

Kediri dengan rata-rata 6.0833 dan 

5.1000. 

2. Lay up langsung ke dalam ring 

kurang efektif dari pada lay up 

melalui papan pantul pada siswa 

putra dan putri yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket di SMA 

Negeri 6 Kediri. Hal ini terbukti 

dari hasil tes lay up langsung ke 

dalam ring pada siswa putra dan 

putri yang mengikuti ekstrakuriku-

ler bola basket di SMA Negeri 6 

Kediri dengan rata-rata 5.5000 dan 

4.2000. 

3. Perbandingan yang signifikan ter-

hadap efektivitas lay up dengan 

dipantulkan pada papan pantul dan 

langsung ke dalam ring pada siswa 

putra dan putri yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket di SMA 

Negeri 6 Kediri. Perbandingan 

antara lay up melalui papan pantul - 

lay up langsung di peroleh nilai 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Alim Setiono | 14.1.01.09.0121 
FKIP – Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
  || 7|| 

 
 

thitung sebesar = 2,119 >ttabel = 2,013 

dengan nilai sig. (2-taield) sebesar 

= 0,040< 0,05 (taraf signifikan 5%) 

maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

Perbandingan antara lay up melalui 

papan pantul - lay up langsung di 

peroleh nilai thitung sebesar = 2,415 

>ttabel = 2,101 dengan nilai sig. (2-

taield) sebesar = 0,027< 0,05 (taraf 

signifikan 5%) maka H0 ditolak 

atau Ha diterima. 

 

IV. PENUTUP   

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

maka dapat dituliskan implikasi seba-

gai berikut. 

Dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti secara teoritis 

berimplikasi pada tingkat pengetahu-

an guru, pelatih dan siswa tentang 

dasar-dasar teori bola basket pada 

umumnya dan khususnya gerakan lay 

up baik melalui papan pantul maupun 

langsung ke dalam ring. Dari hasil 

penelitian sudah di ketahui bahwa lay 

up melalui papan pantul lebih efektif 

dari pada lay up langsung ke dalam 

ring maka dari itu untuk siswa dan 

siswi yang mengikuti ekstrakurikuler 

bola basket di SMA Negeri 6 Kediri 

sebaiknya menggunakan lay up 

melalui papan pantul. 

Hasil penelitian ini mempunyai 

implikasi praktis bagi pihak-pihak 

yang berkaitan dalam bidang olahraga 

bola basket, yaitu bagi guru, pelatih 

dan siswa itu sendiri agar dapat di 

gunakan sebagai bahan kajian terkait 

ketranpilan bermain bola basket khu-

susnya lay up. Ketrampilan bermain 

bola basket dapat berkembang dengan 

baik jika siswa melakukan latihan 

rutin dan intensif dengan pengawasan 

latihan yang intensif dari guru atau 

pelatih. 
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